
Mesto L e o p o l d o v
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 H lohnveo^

č. 913/2022 - IB

Vybavuje : Batíková

v|Hlohovci

IMfmssa:
Verejná vyhláška 11  -11- 7.322

pfcisk sáimasM: " S k  sp te
Oznámenie o začatí kolaudačného konan|a

a pozvanie na ústne pojednávanie. Pr&ohy:
f / f íM

Mesto Hlohovec, v zastúpení primátora mesta Ing. Miroslava Kollára, podal dna
08. 11. 2022 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o vydanie užívacieho povolenia 
v spojenom konaní so zmenou stavby „Nasvietenie priechodov pre chodcov ul. 
Jesenského“ v Hlohovci, pred dokončením, umiestnenej na pozemkoch pare. č. 
987/1, 1074/1, 1173, 1410, 1648 v kat. území Hlohovec, uskutočnenú na základe 
stavebného povolenia vydaného Mestom Leopoldov, dňa 03. 06. 2021 pod č. 
391/2021-IB. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný 
stavebný úrad, týmto v súlade s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov

n a r i a ď u j e

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
uskutoční

dôa 08.12. 2022 (t.j. vo štvrtok) o 9.00 hod.

so zrazom na Spoločnom obecnom úrade, Podzámska 39, Hlohovec, miestnosť č. 212.

Námietky a stanoviská ku kolaudovanej stavbe môžu účastníci konania, ako aj 
dotknuté orgány uplatniť najneskôr na ústnom konaní dňa 08. 12, 2022, inak na ne 
nebude prihliadnuté.
Navrhovateľ je povinný ku konaniu predložiť predpísané doklady, najmä:
- Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, 

stavebný denník,
fotokópiu stavebného povolenia ( v plnom rozsahu).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej 
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého 
sa konanie týka.
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primátorka mesta Leopoldov



- 2-

Vyvesené dňa : n 2 7̂ ?

Zvesené d ň a :

Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec- na zverejnenie oznámenia

2. Mesto Leopoldov, Hlohovslcá cesta 104/2, Leopoldov- na zverejnenie oznámenia

3. Projektant: O.S.V.O. comp a.s., Ing. Richard Gábor, Strojnícka 18, 080 06 Prešov

4. Dodávateľ : Ľubomír Kutan TKO EICOPRES II., Timravy 19, Hlohovec

5. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3

6. Mesto Hlohovec, Ref. dopravy a technickej infraštruktúry, M. R. Štefánika 1

7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1

8. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

10. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina

11. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec

12. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, Piešťany


